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Slovenský olympijský výbor

Význam medzinárodnej 
spolupráce a aktivít v športe pre 
zahraničnú politiku Slovenskej 
republiky

Igor Otčenáš
Ministerstvo zahraničných vecí SR,
riaditeľ Odboru kultúrnej diplomacie MZV SR

Šport je dôležitým  nástrojom kultúrnej a verejnej diplomacie, má obrov-
ský potenciál prispievať k posilneniu reputácie – k dobrému obrazu krajiny 
v zahraničí.

Z medzinárodnopolitického hľadiska môže šport zohrávať úlohu v dvoch 
rozličných aspektoch zahraničných vzťahov: 1. Môže uľahčovať vzťahy s part-
nerskými krajinami a byť súčasťou dialógu s nimi v rámci verejnej diplomacie, 
pretože spolupráca v oblasti športu má potenciál prispieť k zlepšeniu medzi-
národných vzťahov v  iných, nesúvisiacich oblastiach); 2. Môže byť prvkom 
v programoch vonkajšej pomoci EÚ vo forme zahrnutia športu do progra-
mov vonkajšej pomoci ako prostriedok na podporu vzdelávania, zdravia, so-
ciálno-ekonomického rozvoja a etnického zmierenia.

V tomto zmysle je šport neprehliadnuteľným fenoménom dôležitej oblasti 
zahraničnej politiky a to v oblasti prezentácie danej krajiny - olympijské hry 
v  roku 1992, takpovediac „uviedli“ Barcelonu na  kultúrno-politickú mapu 
sveta a  významne posilnili imidž Španielska, majstrovstvá sveta vo futbale 
v roku 2006 v Nemecku, ktoré niesli propagovali krajinu ako „Land of Ide-
as“, či tie v Južnej Afrike, ktoré čiastočne pomohli zmeniť stereotypný pohľad 
na Južnú Afriku.

Čo sa týka tejto otázky u nás, môžeme konštatovať, že sila športových po-
dujatí a ich marketingový potenciál pre prezentáciu krajiny stále nie sú do-
statočne využité, či docenené. Predovšetkým nefunguje dobrá koordinácia 
zainteresovaných subjektov. Zastupiteľské úrady v zahraničí sú výrazným ná-
strojom prezentácie krajiny. Možno od nich oprávnene očakávať i vyžadovať 
súčinnosť pri organizačno-logistickom, no predovšetkým propagačno-pre-
zentačnom zabezpečovaní športových – a nielen tých – podujatí, na ktorých 
participujú slovenskí športovci, respektíve ktoré sa konajú u nás doma.

Určitým typom testu ako pokročila koordinácia prezentácie krajiny v za-
hraničí na špičkových globálnych športových podujatiach bude nepochybne 
budúcoročná letná olympiáda v Londýne. MZV SR je ochotné spolupracovať 
na propagácii a prezentácii našej krajiny na tejto svetovej megaudalosti, za-
raďujeme si to do našich kultúrno-prezentačných plánov na rok 2012 a naša 
a ambasáda v Londýne je pripravená podieľať sa na všetkom, čo prispeje ni-
elen k úspešnej športovej reprezentácii našej krajiny, ale aj k jej spoločenskej, 
kultúrnej a hospodárskej prezentácii.



ŠPORT A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY   7.11.2011, BRaTIslava

Slovenský olympijský výbor

Úlohy, možnosti a aktivity 
Ministerstva školstva,  
vedy, výskumu a športu SR 
v otázke medzinárodnej 
spolupráce v športe –  
verejný záujem v športe

Ladislav Križan
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport 

Medzi priority v tejto oblasti zaraďujeme 1.) ochranu života a zdravia ob-
čanov počas zápasov reprezentačných tímov (Dohovor  Rady Európy o násilí 
a  neviazanosti divákov počas športových podujatí, a  najmä na  futbalových 
zápasoch z roku 1985), 2.) ochranu zdravia športovcov (predovšetkým mla-
dých) realizovaním antidopingového programu v SR (Dohovor  Rady Európy  
proti dopingu z roku 1989, Medzinárodný dohovor UNESCO proti dopingu 
v  športe z  roku 2005 Svetový antidopingový kódex WADA) 3.) zachovanie 
integrity športu bojom proti ovplyvňovaniu výsledkov súťaží  - efektívnejšou 
a účelnejšou spoluprácou a koordináciou medzi športovým hnutím, orgánmi 
verejnej moci v rôznych krajinách a Interpolom a 4.) prípravu duálnych kariér 
športovcov – kde sa napr. činnosť Európskej únie v tomto smere sa zameriava 
na rozvoj európskeho rozmeru v športe podporovaním spravodlivosti a otvo-
renosti pri športových súťažiach a spolupráce medzi subjektmi zodpovedný-
mi za šport, ako aj ochranou fyzickej a morálnej integrity športovcov, najmä 
mladých športovcov.
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Nové výzvy rozvoja športu 
v podmienkach Slovenskej 
republiky po vstupe  
do Európskej únie   

František Chmelár
Slovenský olympijský výbor,
prezident

V rámci integrácie vývoja vzťahu Európskej únie k oblasti športu možno kon-
štatovať, že táto nebola dlhý čas nikde osobitne zmieňovaná. Prvé európske špor-
tové fórum sa síce uskutočnilo už v roku 1991, ale prelom znamenalo až prijatie 
tzv. Bielej knihy o  športe a  Akčného programu Coubertin v  roku 2007. Vtedy 
sa prvý raz v oficiálnych dokumentoch orgánov EÚ objavila športová tématika. 
Následne sa v Lisabonskej zmluve, prijatej členskými krajinami EÚ v roku 2009, 
zmienky o športe dostali do textácie článkov 6 a 165. V roku 2010 Európska rada 
(najvyšší politický výkon orgán štátov EÚ) prijala rezolúciu o boji proti dopingu. 
V roku 2011 Európska komisia schválila dokument o rozvíjaní európskeho roz-
meru v športe, i Zelenú knihu o stávkovaní v športe. „Pracovný plán pre šport“ 
bol  prijatý v máji 2011 ministerstvami športu EÚ. Ten konkretizuje pojem auto-
nómnosť športu aj tým, že vytvára expertné skupiny pre rozpracovanie niektorých 
otázok športu, konkrétne skupinu pre dobré spravovanie organizácií v športe. 

Inštitucionálna štruktúra EÚ, ktorá má konkrétny dosah na šport je po-
merne zložitá a  preto je dobré sa v  nej zorientovať. Európska Rada je naj-
vyšším politickým výkonným orgánom krajín EÚ zastúpených premiérmi 
alebo hlavami štátov.  Vedie ju predsedajúca krajina (v  súčasnosti Poľsko). 
Európsky parlament  má okrem politických klubov aj odborné komisie. Jed-
nou z nich je aj komisia kultúry a športu na čele s predsedom Santagom Fi-
casom (Španielsko) – bývalým viceprezidentom NOV. Rada ministrov športu 
EÚ je najvyšším politickým a odborným orgánom športu. Predsedá jej mi-
nister predsedajúcej krajiny.  Funguje od septembra 2010 a schádza sa 2 krát 
ročne. Európska komisia je výkonným orgánom EÚ na čele s komisárkou An-
dreullou Vassilliou (Cyprus). Direktoriát EK pre vzdelanie, kultúru, mládež 
a  šport  je konkrétnym administratívnym orgánom na čele s  Janom Trusz-
cinskim (Poľsko). Súčasťou direktoriátu je Odbor pre mládež a šport na čele 
s riaditeľom Gregory Paulgerom (VB) a oddelenie športu na čele s Michalom 
Krejzom (NL). Športové fórum EÚ je spoločná platforma pre komunikáciu 
formálnych inštitúcií EÚ a predstaviteľov športového hnutia  (EOV, ENGSO, 
európske federácie a organizácie, atď).

Veľkou výzvou pre Slovensko je zapojiť sa do programov EÚ a najmä dô-
kladne sa pripraviť na blížiace sa obdobie platnosti nového rozpočtového ob-
dobia EÚ (2014 – 2020), keď sa možnosti financovania športových projek-
tov výrazne rozšíria. V súčasnsti možno iba konštatovať, že športové hnutie 
na Slovensku je nejednotné, nekoordinované vo vzťahu k európskym inšti-
túciám, ich programom a fondom, nedostatočne znalé a pripravené komuni-
kovať, pripravovať projekty a návrhy v rámci nových podmienok Európskej 
športovej politiky. Taktiež nemáme pripravených expertov pre zložitú a ad-
ministratívne náročnú prípravu projektov,  pričom v súčasnosti nemôžeme 
počítať ani s podporou rezortného ministerstva, keďže to vo svojom rozpočte 
nepočíta s národnou participáciou na programoch.
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Medzinárodné olympijské 
hnutie  a činnosť  Slovenského 
olympijského výboru 

Jozef Liba
Slovenský olympijský výbor
generálny sekretár

Medzinárodný olympijský výbor je inštitúciou globálneho rozmeru (MOV), 
ktorá sa ako prvá športová organizácia na svete pred dvoma rokmi stala pozoro-
vateľom v Organizácii spojených národov (OSN), pričom už od roku 1994 OSN 
z iniciatívy MOV vyhlasuje počas trvania olympijských hier a ZOH Olympijské 
prímerie. MOV zároveň vďaka svojmu vysoko rozvinutému marketingu (tzv. pro-
gramy TOP) môže významne finančne podporovať olympijské hnutie v  celom 
svete, vrátane národných olympijských výborov. Využíva na  to predovšetkým 
inštitúciu Olympijskej Solidarity MOV. Výzvami pre ďalšie smerovanie tejto in-
štitúcie sú skutočnosti, že olympijské hnutie sa nachádza v každom kúte sveta 
(dovedna 205 NOV), avšak iba obmedzené množstvo krajín/ekonomík si môže 
dovoliť usporiadať olympijské hry; hry sú spoľahlivo etablovaným fenoménom – 
nemusia nič dokazovať, MOV musí zamedziť svojej stagnácií – hľadať cesty pre 
svoj rast (zatraktívňovať program OH, mládežnícke olympijské hry (YOG), vyu-
žívať digitálne média, 3D TV, sociálne siete).

Pokiaľ ide o  zakotvenie Slovenska v  medzinárodných olympijských štruk-
túrach, v súčasnosti má SOV zastúpenie len v troch komisiách Európskych olym-
pijských výborov (František Chmelár, Jozef Liba a Igor Nemeček). V MOV v roku 
2001 vypršalo riadne členstvo Vladimírovi Černušákovi, ktorý je odvtedy len čest-
ným členom MOV. V oblasti medzinárodnej agendy by sa Slovenský olympijský 
výbor mal podieľať na tvorbe pozitívneho imidžu SR v zahraničí prostredníctvom  
športu, vyvinúť snahu na zvýšenie zastúpenia funkcionárov v medzinárodných 
olympijských štruktúrach a participovať na projektoch Európskej únie.
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Poslanie športovcov v otázke 
budovania a prehlbovania 
medzinárodných vzťahov  

Danka Barteková
Olympionička – športová streľba

Šport má veľký potenciál ovplyvniť aj medzinárodné vzťahy, pričom v  tejto 
oblasti pôsobí ako nízko nákladový a zároveň vysoko efektívny prostriedok. Jeho 
hlavný vplyv možno vidieť v  rovine zmierňovanie napätia, vytvárania politic-
kého tlaku, podpore národného povedomia, propagande či zásahov športovcov 
do  medzinárodnej politiky. Tí môžu upriamovať pozornosť na  istú vážnu me-
dzinárodnú problematiku z  vlastnej iniciatívy (napr. prípady gymnastky ČSSR 
Věry Čáslavskej či atlétov USA Tommieho Smitha a Johna Carlosa na OH 1968), 
alebo byť angažovanými prostredníctvom Organizácie spojených národov (napr. 
americký boxer Muhammad Ali)  a to ako Poslovia mieru, UNDP ambasádori 
dobrej vôle, Ambasádori UNICEF-u, Vyslanci Environmentálneho programu, 
UNESCO šampióni športu. Športovci tiež môžu využívať šport na podporu mie-
ru a vzájomnej mierovej spolupráce krajín v rámci iných inštitúcií (MOV – Ko-
misia športovcov, Vláda USA – športoví vyslanci). Športovci sa neraz v histórii 
premenili na „diplomatov v teplákoch“.

Adecco - vplyv globálnej spoloč-
nosti na skvalitňovanie medziná-
rodných vzťahov v oblasti športu  

Bruna Beata Jakub
Adecco Group 
Country manager

Adecco Group – najstaršia a najväčšia personálna agentúra na svete – už 
v roku 1999 nadviazala prvú spoluprácu s MOV. Naplno sa začala rozvíjať 
od roku 2002, keď Adecco Group začala pripravovať medzinárodný program 
podpory športovcov po  skončení ich športovej kariéry. Výsledkom bolo 
spustenie tzv. IOC Athlete Career Programme (Kariérny program MOV 
pre športovcov), ktorý sa dnes realizuje v 24 krajinách sveta. Do programu 
sa za osem rokov zapojilo už vyše 8000 športovcov. Program sa zameria-
va na vzdelávanie, rozvoj životných zručností a napokon sprostredkovanie 
zamestnania pre športovcov, ktorí sa vďaka IOC ACP plynulo pripravujú 
na zvládnutie neraz problémového prechodu od športovej kariéry k civilnej. 
Hlavnou snahou Adecco je pri umiestňovaní športovcov na trh práce pou-
kázať na ich osobité kvality, ako sú obetavosť, cieľavedomosť, resp. iné. Slo-
venský olympijský výbor sa k programu pripojil v roku 2008. Na rok 2012 
Adecco Group Slovakia pripravuje pre športovcov seminár „Ako odštarto-
vať vlastný biznis“.
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Súčasná pozícia Slovenska 
v medzinárodnom športovom 
hnutí a ako ďalej   

Zdenko Kríž
Konfederácia športových zväzov
generálny sekretár, člen VV SOV

Na  základe výsledkov prieskumu o  slovenských športových funkcionároch 
pôsobiacich vo svetových a európskych športových štruktúrach (okt. 2011) mož-
no konštatovať, že z 38 slovenských zväzov olympijských športov dnes dovedna 
56 ľudí pôsobí celkove v 67 funkciách (v 40 vo svetovom a v 27 v európskom me-
radle). Väčšina Slovákov však zastáva nižšie funkcie, najčastejšie sú nevolenými 
členmi komisií. Viac než polovicu z počtu 67 funkcií pritom zastávajú reprezen-
tanti troch športov (lyžovanie, futbal a stolný tenis).

Spomedzi Slovákov zastáva najvyšší post viceprezident Medzinárodnej biat-
lonovej únie (IBU) Ivor Lehoťan. V najvyšších orgánoch svetových federácií sú 
okrem neho ešte Juraj Široký (ľadový hokej), Mária Jasenčáková (sánkovanie), 
Ján Novák (gymnastika) a  Zdenko Kríž (stolný tenis). Medzi profesionálnymi 
zamestnancami medzinárodných federácií má najvýznamnejšie postavenie dlho-
ročný športový riaditeľ Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) Ľubomír 
Kotleba. V  „Európe“ má najvyššie volené postavenie viceprezident Európskej 
kanoistickej asociácie (ECA) Miroslav Haviar. Členmi riadiacich orgánoch eu-
rópskych federácií sú Slováci ešte vo futbale, volejbale, basketbale, bedmintone 
a v pozemnom hokeji.

Príčiny súčasného neradostného stavu možno rozdeliť na subjektívne aj ob-
jektívne. Námetmi, akými cestami by sa mohlo zvýšiť zastúpenie Slovákov v me-
dzinárodných športových štruktúrach sú jednak stanovenie dlhodobej koncep-
cie slovenskej športovej diplomacie. Jej uplatňovanie však predpokladá nemalé 
finančné zdroje nielen na prípravu a medzinárodné pôsobenie slovenských špor-
tových diplomatov, ale aj na organizáciu významných športových podujatí, ktoré 
si zase vyžadujú špičkové športoviská.


